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Rodzice do seminarium
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t radycyjnie na początku roku 
akademickiego moderatorzy 

wSd „Hosianum” w  olsztynie 
spotkali się z rodzicami alumnów 
pierwszego roku. Spotkanie roz-
poczęło się w refektarzu semina-
ryjnym słodkim poczęstunkiem. 
Po nim wszyscy udali się na Mszę 
św., której przewodniczył rektor 
ks. Paweł Rabczyński. – Spotkali-
śmy się z waszymi rodzicami, by po-
dziękować za nich, za to, że potrafili 
zgodzić się z wolą Boga i wspomaga-
ją swoich synów w drodze forma-
cji do kapłaństwa, w drodze bycia 
świadkiem Jezusa Chrystusa – pod-
kreślał ks. Paweł podczas homilii. 
Po eucharystii i obiedzie odbyła się 
konferencja na temat roli rodziny 
w  formacji seminaryjnej. w  tym 
roku do warmińskiego seminarium 
wstąpiło siedmiu alumnów.

kfk

finał dni Papieskich

Koncert dla człowieka modlitwy
wniósł w nasze życie 
wiarę i wielką miłość. 
dzięki temu jest dziś 
błogosławiony. 
widowisko 
udowodniło, 
że pamiętających o nim 
jest wielu.

t egoroczne dni Papieskie odby-
ły się pod hasłem „Jan Paweł II 

– Człowiek Modlitwy”. w naszej ar-
chidiecezji zorganizowano spotkania 
i prelekcje, podczas których mówiono 
na temat nauki Papieża Polaka, ale też 
o jego związkach z warmią i Mazura-
mi. zwieńczeniem uroczystości był 
niedzielny koncert „Mocni w wierze 
– Pokolenie JPII”. – dokładnie 33 lata 
temu rozpoczął się pontyfikat Jana 
Pawła II, który trwał ponad 26 lat 
i był jednym z najdłuższych i najbar-
dziej znaczących w historii Kościoła. 
dziś chcemy podziękować za bło-
gosławionego Jana Pawła II – mówi 
ks. Michał tunkiewicz, koordynator 

tegorocznych dni Papieskich w naszej 
archidiecezji. 

– Chcemy uczcić pamięć bł. Jana 
Pawła II i jeszcze raz spełnić słowa: 
„Czekałem na was, a wy przyszliście 
do mnie”. dzięki połączeniu sił naszych, 
władz miasta, Miejskiego ośrodka 
Kultury, Stowarzyszenia dwa Plus 
i olsztyńskiego duszpasterstwa Aka-
demickiego wszyscy mogli uczestniczyć 
w tym wydarzeniu, jakim jest koncert 

„Mocni w wierze” oraz występ świą-
tecznej Kapeli z dobrego Miasta – mówi 
wojciech Ruciński, prezes Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji warmińskiej.

dwugodzinny koncert, który 
zgromadził ponaddwutysięczną 
widownię, przeplatany był scenami 
z życia Jana Pawła II oraz fragmenta-
mi jego kazań. Na koniec, nawiązując 
do hasła tegorocznych dni, wszyscy 
odmówili Modlitwę Pańską.  krzyk

zgromadzona publiczność żywiołowo włączała się do wspólnego 
śpiewu
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K iedy nastaje 
sobotni wieczór, 

większość pubów 
wypełnia się 
młodymi ludźmi, 
którzy co tydzień 
po zajęciach na uczelni 
lub po pracy 
chcą się zrelaksować, 
odpocząć, 
spotkać ze znajomymi. 
Rozmawiają, 
piją piwo, tańczą do rana 
w dyskotekach, 
później w niedziele 
cały dzień 
po szaleństwach 
odpoczywają. 
Czy to normalne? 
Bo jeśli tak, 
to Krzysztof ma rację, 
że woli być nienormalny 
dla tego świata. 
Co więc robi 
w sobotnią noc? 
Piszemy o tym 
na str. IV i V.

„Hosianum”. Na spotkanie przyjechały całe rodziny. Po obiedzie wszyscy wyszli przed budynek 
seminarium, by zrobić pamiątkowe zdjęcie
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Pokolenie JPII
jeziorany. w ramach obchodów 
XI dnia Papieskiego w parafii św. 
Bartłomieja z inicjatywy probosz-
cza ks.  Stanisława Jasińskiego 
zaprezentowano wystawę pod 
hasłem „Życie i pontyfikat Jana 
Pawła II”. wystawa przedstawia 
uchwycone na fotografiach wspo-
mnienia parafian o Papieżu Pola-
ku, a także prace wykonane przez 
dzieci ze szkoły w Żardenikach, 
Miejski ośrodek Kultury oraz 
grupy modlitewne działające przy 

parafii. ekspozycję można oglą-
dać w kościele do 23 października. 
w obchody dnia Papieskiego pod 
hasłem „Jan Paweł II – Człowiek 
Modlitwy” zaangażowali się rów-
nież najmłodsi. Po Mszy św. dzieci 
z Klubu Maluszka oraz Przedszkola 
Publicznego zaprezentowały przy-
gotowane przez siebie przedstawie-
nie. w spektakl zaangażowali się 
również uczniowie Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Jezioranach, 
a także Kacper zyskowski.  KaBe

Integracja przy karaoke
solanka. Sołectwo Solanka zor-
ganizowało festyn integracyjny, 
na którym bawili się mieszkańcy 
Chojnicy, Solanki i Szczeciniaka. 
Na scenie swoje umiejętności arty-
styczne zaprezentowali miejscowi 
artyści – dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. odbyły się liczne 
konkursy i  rywalizacje sporto-
we, a także loteria fantowa, z któ-
rej dochód został przeznaczony 
na wyposażenie świetlicy w Solan-
ce. Konkurs na najsmaczniejsze 

ciasta domowego wypieku ocenia-
ła komisja pod przewodnictwem 
ks. Pawła Kaczmarczyka. Gospo-
dynie otrzymały nagrody. Muzyka 
i śpiew w wykonaniu tomka Pyrza-
ka zachęcały wszystkich do tańca. 
Koniec imprezy przypieczętowała 
biesiada z pieczeniem kiełbasek 
i karaoke. festyn mógł się odbyć 
dzięki sponsorom i firmie dys-
trybucyjnej „Kabanos” z olszty-
na – podkreśliła sołtys sołectwa 
Solanka.  Agata łata

B r a n i e w o –B r u k s e l a .  Matu-
rzyści z  liceum ogólnokształ-
cącego im. feliksa Nowowiej-
skiego w  Braniewie weekend 
wyborczy spędzili w  Brukseli 
i Brugii. Było to ich pierwsze gło-
sowanie w życiu, co zwiększyło 
emocje. Po zwiedzeniu stolicy 
Belgii, która okazała się niezwy-
kle różnorodna, szczególnie pod 
względem kulturowym, przyszedł 
czas na historyczną Brugię, pełną 
zabytków i uroczych sklepików 
z koronkami, arrasami i czekolad-

kami. w poniedziałek młodzież 
zwiedziła Parlament europejski 

oraz uczestniczyła w spotkaniu 
z przedstawicielami największej 

grupy politycznej europarlamentu 
– chrześcijańskimi demokratami: 
Marianem Apostołem i posłem 
Czesławem Siekierskim, którego 
biuro było głównym organizato-
rem i sponsorem wyjazdu.

wioleta łyczakowska

Bilet na spółkę
olsztyn. trwa walka korzystają-
cych z transportu miejskiego w sto-
licy warmii i Mazur. Po pierwszym, 
nieudanym proteście tym razem 
udało się na poważnie postraszyć 
zarząd Komunikacji Miejskiej. zKM 
zgłosił do prokuratury sprawę akcji 
„Skasuj podwyżki”. Jest to najsku-
teczniejsza akcja spośród wszyst-
kich, jakie odbywały się od dnia 
podwyżek na portalach społeczno-
ściowych, forach czy blogach. orga-
nizatorzy poprzez propagowanie 
akcji w internecie, na plakatach 
i wlepkach w okolicach przystanków 
namawiają do całkowitej rezygnacji 
z jazdy autobusem. Jako alternatywę 
proponują korzystanie z masowego 
transportu prywatnego, miejskie-
go autostopu lub spaceru czy jazdy 
rowerem. Najbardziej skuteczna 
okazała się jednak propozycja, by 
przy wysiadaniu z autobusu swój 
bilet przekazać wchodzącemu, tak 
by ten nie musiał kasować własnego. 
zKM uznał, że to może być podże-

ganie do oszustwa i wyłudzania 
bezpłatnych przejazdów, jednak 
olsztyńska prokuratura odmówiła 
wszczęcia postępowania w tej spra-
wie, stwierdzając, że to zachowa-
nie nie stanowi przestępstwa ani 
wykroczenia. zarząd Komunikacji 
Miejskiej tłumaczy, że podwyż-
ka cen biletów miała zapewnić 
utrzymanie miejskiej komunikacji 
na odpowiednim poziomie, a straty 
wywołane przez akcje protestacyjne 
mogą spowodować likwidację nie-
których linii. lucy

w całym olsztynie pojawiły 
się wlepki nawołujące 
do bojkotu miejskiego 
przewoźnika

Ci młodzi ludzie na pewno zapamiętają swoje pierwsze wybory 
parlamentarne
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Podczas festynu swoje talenty mogły zaprezentować całe rodziny
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Najmłodsi zaśpiewali starszym o Janie Pawle II
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Głosowanie 
za granicą

wystawa o prześladowanych chrześcijanach

zdrowaśka za umęczonych

zapowiedzi

Kto lubi orzeszki 
pistacjowe 
powinien wiedzieć, 
że zazwyczaj 
pochodzą one z Iranu. 
tam też mają miejsce 
prześladowania 
chrześcijan. 
Pomódlmy się za nich.

w podobny sposób zaczy-
na  się każda modlitwa 

różańcowa dzieci z  parafii bł. 
Hiacynty i franciszka w ostró-
dzie. Jest to forma zaproponowana 
w „Małym Gościu Niedzielnym” – 
najmłodsi przychodzą do świąty-
ni, dowiadują się wielu ciekawych 
rzeczy o  danym kraju, o  tym, 
z czego jest w świecie znany, a jed-
nocześnie podawane są konkret-
ne przykłady z tego, bądź co bądź, 
cywilizowanego kraju o prześla-
dowanych tam chrześcijanach. – 
My dzięki Bogu jesteśmy w dobrej 

sytuacji. Nikt nam nie zabrania 
budować świątyń, zbierać  się 
na modlitwę czy czytać Pisma 
świętego. Musimy być jednak 
świadomi, że miliony chrześcijan 
na świecie cierpią prześladowa-
nia. Staramy się więc uwrażliwiać 
na to nawet najmłodszych – mówi 
ks. kan. Jerzy Balcer.

Na naszych oczach
Różaniec za  prześladowa-

nych chrześcijan to tylko jedna 
z form aktywności, jaką wspiera 
parafia. Księża oraz katecheci 
namawiają dzieci i młodzież, by 
korzystali z  formuły zapropo-
nowanej przez „Małego Gościa 
Niedzielnego” i  samodzielnie 
bądź w grupie pisały listy pro-
testacyjne do ambasad krajów, 
w których naruszane są nie tyl-
ko prawa chrześcijan do swobod-
nego wyznawania wiary, ale  i 
podstawowe prawa człowieka. 
Parafia współpracuje również 
z organizacją Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. to właśnie stamtąd 
wyszła propozycja zorganizo-

wania w kościele wystawy, którą 
firmuje Głos Prześladowanych 
Chrześcijan. Plansze ustawione 
w świątyni przedstawiają kon-
kretne kraje i przypadki, które 
pokazują, jak wielkim problemem 
są współczesne prześladowania 
wierzących w Chrystusa. – do-
brze, że jest to określone regio-
nalnie, że podany jest konkretny 
przykład z danego kraju. ludzie 
aż przecierają oczy ze zdumienia. 
Nam się wydaje, że czasy prześla-
dowań chrześcijan to są czasy zu-
pełnie odległe, znane z historii. 
tymczasem to wszystko dzieje się 
w naszych czasach – opowiada 
ksiądz proboszcz.

foto-katecheza
Niektórzy mogą wystawę 

uznać za nieco drastyczną, ale wła-
śnie taka ma być. – Chciałbym, 
żeby ta ekspozycja troszkę nami 
wstrząsnęła, obudziła w nas po-
czucie pewnego wstydu, zażeno-
wania i refleksji. Że konkretnie 
ja nie mam ograniczanych praw, 
mogę swobodnie pójść do kościoła 

czy się pomodlić, a czasem przez 
lenistwo tego nie robię. Albo wsty-
dzę się, że narażę się na uśmiech 
czy  złośliwość w  szkole albo 
zakładzie pracy. Mimo że nie je-
steśmy prześladowani, boimy się 
wykonać znak krzyża w miejscu 
publicznym – twierdzi ks. Balcer. 
wystawa w ostródzie ma więc 
nie tylko zobrazować pewne fakty, 
ale również pobudzić do refleksji 
i przypomnieć, że jesteśmy powo-
łani do bycia świadkami Jezusa, 
żebyśmy z odwagą się do niego 
przyznawali. Reakcja parafian 
na wystawę jest bardzo pozy-
tywna – zatrzymują się, oglądają, 
czytają, widać zainteresowanie. 
Przyjeżdżają też osoby z innych 
parafii, a katecheci w ramach lek-
cji religii przychodzą tu z dziećmi 
i młodzieżą, by na jej podstawie 
przeprowadzić katechezę. wysta-
wa ma nie tylko pokazać brutal-
ną rzeczywistość innych krajów 
– jej celem jest uświadomienie, 
że prześladowani czekają na na-
szą pomoc, materialną i duchową.

łukasz Czechyra
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Intencja na listopad

ogólnopolsk a rada rucHów 
katolickicH informuje, że w listo-
padzie rusza II Krucjata Modlitwy 
za ojczyznę. Intencją na listopad 
jest, aby za wstawiennictwem bł. 
Jana Pawła II Polacy z odwagą bro-
nili się przed działaniami godzący-

mi w naszą narodową tożsamość, 
wiarę chrześcijańską, kulturę 
i tradycję. zachęcamy do włącze-
nia się do modlitwy.

więcej o Biblii

kraków. wydział Pedagogicz-
ny wyższej Szkoły filozoficz-

no-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w  Krakowie organizuje Kore-
spondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest pomoc w pozna-
niu i rozumieniu Pisma świętego. 
w kursie może brać udział każdy 
zainteresowany Pismem świę-
tym. więcej informacji można 
uzyskać na  stronie www.kurs- 

biblijny.deon.pl oraz pod adresa-
mi e-mailowymi: zmarek@jezu-
ici.pl i zmarek@ignatianum.edu.
pl oraz pod adresem pocztowym 
ks. zbigniew Marek SJ, ul. zaska-
le 1, 30-250 Kraków, z dopiskiem 
„Kurs Biblijny”. Na powyższe adre-
sy można też wysyłać zgłoszenia 
udziału w kursie. •

Przez cały październik najmłodsi intensywnie modlili się 
za prześladowanych chrześcijan 

tak samo jak bł. Jan Paweł II teraz Benedykt XVI powtarza, 
że świat potrzebuje świadków wiary
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Nienormalni jak ja

Głosy wielu autorytetów 
mówią o wolności, ży-
ciu dla siebie, ucieczce 
od odpowiedzialności. 

Bo życie jest tylko jedno. I kiedy 
niektórzy młodzi w sobotnią noc 
bawią się na dyskotekach, prze-
siadują w pubach, przenoszą się 
w świat internetu, ich rówieśni-
cy przyjeżdżają do  Pieniężna, 
do klasztoru werbistów, by móc 
całą noc spędzić tuż przy ołtarzu, 
u stóp Najświętszego Sakramen-
tu. Czego tam szukają, kiedy Bóg 
nie jest w modzie? A może właśnie 
to oni wyznaczają nowe trendy…

Noc regeneracji
Już od 28 lat klerycy z Misyj-

nego Seminarium duchownego 
Księży werbistów w Pieniężnie 
organizują nocne czuwania dla 
młodzieży. – Przez dwa lata byłem 
odpowiedzialny za ich organiza-
cję. w tym okresie przyjechało 
prawie 7 tys. osób z warmii i Ma-
zur, ale też i z Gdańska, Białego-
stoku czy Poznania – mówi diakon 
tomasz.

Każdy roczny cykl spotkań ma 
swój temat przewodni. tegoroczny 
zaczerpnięto z 1. listu do Koryn-

tian: „Różne są dary łaski, lecz ten 
sam duch”. – dar życia, talenty, 
wolność, miłość, powołanie, wiara, 
każdy dzień – czy mądrze umiemy 
z tych darów korzystać? Na to py-
tanie szukamy odpowiedzi – mówi 
kleryk Mateusz odpowiedzialny 
za organizację tegorocznych czu-
wań. Podkreśla, że dla młodzieży 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu jest sercem spotkania, a ukoro-
nowaniem eucharystia. właśnie 
te formy bycia z Chrystusem sam 
na sam są magnesem, który przy-
ciąga do Pieniężna setki młodych, 
spragnionych bliskości Boga ludzi.

– Często młodzież mówi, 
„u was jest inaczej”. Bo na czu-
waniach to oni animują adorację, 
włączają się w nauki, dają świadec-
twa. Kto chce, staje przy ołtarzu, 
niesie dary. Kto chce się wyspo-
wiadać, nie musi czekać na kapła-
na, bo to kapłan czeka. Są śpiewy, 
gitary, bębny. Nam zależy na tym, 
żeby młodzi próbowali coś zrobić, 
pójść do proboszcza i powiedzieć, 
że chcą przez godzinę adorować 
Najświętszy Sakrament czy zorga-
nizować czuwanie – mówi diakon 
tomasz. – Poza tym, rozmawiając 
z Chrystusem, łatwiej jest odkryć 
swoje powołanie. Ale głos Boga 
trzeba usłyszeć. A jak to zrobić, 
kiedy oczy patrzą jedynie w tele-
wizor, w monitor komputera, du-
sza zagubiła się w serialach, pływa 
gdzieś w internecie? – pyta kleryk 
Mateusz. takim czasem wsłuchi-
wania się w Boga jest właśnie czu-
wanie u werbistów.

twarzą w twarz 
z Bogiem

– Atmosfera czuwań 
przyciąga. to czas, kiedy 
czuję, że Pan Bóg jest bli-
sko, na wyciągnięcie ręki. 
Poza tym prowadzący 
czuwania to często nie-
tuzinkowi ludzie, księża, 

zakonnice, osoby świec-
kie. zdarzają się ciekawe 
przedstawienia. to nieco-
dzienna forma spędzenia 
czasu z Bogiem – mówi 
Agnieszka z ornety. Czu-
wania to również okazja 
do spotkań ze znajomymi. 
U  werbistów nawiąza-
ło się wiele znajomości, 

a nawet przyjaźni. – Gdy jest czu-
wanie, to nie zasnęłabym w domu. 
Bo oni tu wszyscy są, a ja nie – do-
daje Agnieszka.

– tu mogę pobyć z Bogiem 
dłużej, nie muszę się przejmować, 
że zaraz trzeba coś zrobić. Chwila 
wytchnienia. to potrzeba serca, 
która musi być zaspokojona, bo ina-
czej serce wyskoczy. Albo spełni się 
w spotkaniu z Bogiem, albo nie wy-
trzyma – mówi Janka z olsztyna.

– Na studiach zebrałem ekipę 
10 osób, która przyjechała ze mną 
na czuwanie – chwali się Krzysz-
tof z Biskupca, obecnie studiują-
cy w Gdańsku. Jak podkreśla, dla 
niego najważniejszym momentem 
czuwania jest adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. – to czas za-
stanowienia się nad tym, co działo 
się przez miniony miesiąc. to bycie 
z Bogiem sam na sam. tu przeży-
wam comiesięczne nawrócenia 
– dodaje.

– Kiedy mam problemy, liczę mi-
jające dni, które przybliżają mnie 
do  Pieniężna. tu  się wyciszam, 
spotykam Boga wśród rówieśni-
ków, którzy również są wierzący. 
Bo w życiu jest ciężko. Często szy-
kanuje się chrześcijan i nie toleru-
je się ich wartości, wręcz wyśmie-
wa. Młodzież ma wyluzowany 
styl życia, nastawiona jest na życie 
przedmałżeńskie, próby homosek-
sualne. w warszawie jest to wi-
doczne. A tu spotykam normalnych 
ludzi, takich jak ja – mówi Karoli-
na z Biskupca, obecnie studentka 
z warszawy. – Ale według innych: 
nienormalnych – wtrąca się Krzysz-
tof. – Jednak patrząc na normy, które 
są obowiązujące w świecie, to ja wolę 
być nienormalny i wolę przyjeżdżać 
tu i spotykać się z ludźmi tak nienor-
malnymi jak ja, i cieszyć się Bogiem, 
którego chce się wyrzucić z życia, 
choć to życie przez Niego zostało 
stworzone – podkreśla Krzysztof.

więź z ojcem
– długo wybieraliśmy temat 

tegorocznego cyklu czuwań. Po-
stanowiliśmy zwrócić uwagę na to, 
iż często nie dostrzegamy łask, 
które otrzymujemy od Boga. duch 
święty zesłał nam słowa św. Pawła 

„Różne są dary łaski, lecz ten sam 
duch”. Pierwsze czuwanie poświę-
ciliśmy łasce wiary – mówi kleryk 
Mateusz. Spotkanie poprowadził 
ks.  zbigniew wądrzyk wraz z 
członkami gdańskiej Szkoły Nowej 
ewangelizacji.

– Różne rzeczy robimy 
na świecie, ale łączy nas ten sam 
duch. Jaki? duch święty, z którego 
rodzi się wiara. Ale równocześnie 
działa duch lęku, rodzący niewia-
rę i bunt – podkreśla ks. zbigniew 
i wymienia lęki, które odbierają 
ludziom radość z życia. w tych 
zmaganiach młodzi muszą przejść 
trudną drogę wyboru, kim chcą 
być w życiu, jakie wartości mają 
kierować ich  postępowaniem. 
A propozycje są różne. – w du-
chu buntu często mówią, że wiara 
jest im niepotrzebna. duch niewia-
ry powoduje, że żyją w ciągłym 
lęku. Boją się, że jak się cali w coś 
zaangażują, to stracą siebie. Myślą, 
„nie zostanę kapłanem ani mężem 
czy żoną, bo to mnie ograniczy”. 
to u młodzieży powszechny lęk 
– mówi. Podkreśla jednak, że naj-
gorszym lękiem jest  lęk przed 
miłością. „Jak śmierć potężna 
jest miłość. Żar jej to żar ognia 
nieprzejednany”, mówi Pismo 
święte. – I taki sam jest lęk. Muszę 
zakończyć życie singla i rozpocząć 
życie we dwoje. Nie ma już dwóch 
ciał, a  jest  jedno. Muszę wziąć 
na siebie odpowiedzialność. Może 
to jest obraz ciebie? Niby chcesz, 
ale się boisz związać swoje życie? 
– docieka ks. wądrzyk.

Jako rozwiązanie proble-
mów przedstawia klucz, którym 
jest Jezus Chrystus i jego słowa: 
„Przyszedłem dziś więźniom 
ogłosić wolność”. – święty Pa-
weł napisał, że wszystko uznaje 
za gnój, ze względu na najwyższą 
wartość, jaką jest możliwość po-
znania Jezusa Chrystusa. on miał 
dużo, był wykształcony, miał po-
zycję społeczną, miał wszystko… 
Ale to „wszystko”, gdy poznał za-
pach miłości, później mu śmier-
działo. dał się pociągnąć więzi 
z Chrystusem. Ale dla niego była 
to  trudna walka. trzy dni  się 
z tym zmagał. Jak to jest, że całe 

moje dotychczasowe ży-
cie było bez sensu? Prze-
cież tyle wartościowych 
rzeczy robiłem, nawet 
zwalczałem chrześcijan, 
przestrzegałem prawa. tylko ni-
kogo nie kochałem. No właśnie. 
Czy dziecko czuje się zniewolone 
w ramionach ojca? Nie. ono czu-
je się tam bezpiecznie. Ja chcę, że-
byś obok mnie był, chcę doświad-
czać dotyku twojej dłoni. Bo wiara 
to nie sucha deklaracja intelektual-
na. wiara zaczyna się wtedy, kie-
dy pozwalam się Bogu pociągnąć 
i zbuduję z Nim więź miłości, czyli 
otworzę się na ducha świętego. 
wtedy okazuje się, że nie potrze-
bujesz telewizora, nie potrzebujesz 
komputera, wielu rzeczy nie po-
trzebujesz. to, co było źródłem 
szczęścia, staje się owym gnojem. 
Nie dlatego, że Bóg nam to odbie-
ra, ale dlatego, że otrzymujemy 
znacznie więcej. Bóg stworzył nas 
do kochania. Żyjesz, by doświad-
czyć miłości, by ją dawać. wiara 

to cudowny dar – mówi 
ks. zbyszek.

Po  Mszy św. koń-
czącej czuwanie młodzi 
jeszcze długo klęczą 

w kościelnych ławkach. Powoli, 
grupkami wychodzą. Żegnają się, 
wracają do codziennych obowiąz-
ków, do środowisk, w których chcą 
być świadkami swego przyjaciela, 
Jezusa. – to była dobra noc. Bóg 
i  ja. Minęła za  szybko – mówi 
Krzysztof. wraz z  przyjaciółmi 
ma przed sobą daleką drogę. •

terminy czuwań:

19 listopada 2011 – temat: 
„drugi człowiek”
10 grudnia 2011 – temat: 
„Życie”
10 marca 2012 – temat: 
„Miłość i krzyż”
14 kwietnia 2012 – „wolność”
maj 2012 – temat: „Posłanie”
www.czuwania.werbisci.pl

tekst i zdjęcia
krzysztof kozłowski

krzysztof.kozłowski@gosc.pl

walka o młode 
serca. wokół 
Najświętszego 
Sakramentu 
klęczy grupa 
młodzieży. 
Milczą, wpatrzeni 
w Ciało 
Chrystusa. 
Bo w rozkrzy-
czanym świecie 
trudno odnaleźć 
ciszę, która 
zbliża do Boga. 
Przyjechali, 
bo mają takie 
pragnienie.

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu 
to czas osobistej 
modlitwy 
i spotkania 
z Bogiem. Całe 
prezbiterium 
wypełnia się 
modlącymi 
ludźmi

Po adoracji 
jest czas 
modlitwy 
wstawienniczej

Podczas adoracji kapłani siadają w bocznych kapliczkach świątyni. 
Młodzi mogą wyspowiadać się, często długo rozmawiają 
z księżmi. – łatwiej jest się otworzyć przed kapłanem, 
kiedy się go widzi, kiedy siedzimy obok siebie – podkreśla Sebastian



VI
G

o
ść

 N
Ie

d
zI

el
N

y
23

 pa
źd

zi
er

n
ik

a
 2

01
1

VII
G

o
ść N

Ied
zIelN

y
23 pa

źd
ziern

ik
a 2011

PoSłANIeC wARMIńSKI PoSłANIeC wARMIńSKI

Młodzi przedsiębiorcy z warmii

Płać sobie sam
Mieszkasz na warmii 
czy Mazurach, w województwie 
z największym bezrobociem 
w kraju? Na oferty pracy czeka 
w kolejce 100 takich jak ty? 
Jest na to sposób 
– załóż własny biznes.

w olsztynie odbyły się europejskie dni 
Promocji Przedsiębiorczości Młodych 

– inicjatywa programu youth@work, wspie-
rana przez Komisję europejską. Celem youth@
work jest wspieranie samozatrudnienia wśród 
osób młodych oraz umożliwienie im nawiąza-
nia bliższych kontaktów z firmami z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym 
organizatorem edPPM był wojewódzki Urząd 
Pracy w olsztynie, a jego partnerami: Komisja 
europejska, Kuratorium oświaty, warmiń-
sko-Mazurska wojewódzka Komenda oHP, 
Uniwersytet warmińsko-Mazurski, olsztyń-
ska wyższa Szkoła Informatyki i zarządzania 
im. prof. t. Kotarbińskiego, olsztyńska Szkoła 
wyższa im. J. Rusieckiego oraz wyższa Szkoła 
Informatyki i ekonomii twP.

Pomysł na życie
w ramach dni promujących przedsiębior-

czość młodych osób znalazły się m.in. Mię-
dzynarodowe targi Pracy, edukacji i Kariery 
z udziałem doradców eUReS (portalu wspiera-
jącego poszukujących pracy na terenie Ue) oraz 
pracodawców z wielu krajów Unii europejskiej, 
panele dyskusyjne z udziałem ekspertów Komi-
sji europejskiej, organizacji Junior Achievement 
young enterprise europe, przedsiębiorców 
z Unii, doradców eUReS oraz przedstawicieli 
uczelni, warsztaty z zakresu przedsiębiorczo-
ści realizowane w Młodzieżowych Centrach 
Kariery oHP z terenu województwa, a także 
prowadzone przez doradców zawodowych 
warsztaty „Czy nadaję się na przedsiębiorcę”. 
Całość zapoczątkowała konferencja „Przedsię-
biorczość – pomysł młodych na życie”.

– europejskie dni Promocji Przedsiębior-
czości Młodych to doskonała okazja, by pokazać 
osobom wchodzącym na trudny rynek pracy, 
że sukces zawodowy i życiowy jest w zasięgu 
ręki. europa stawia na innowacyjność, na przed-
siębiorczość i na młodych – powiedziała pod-
czas otwarcia konferencji Urszula Pasławska, 
wicemarszałek województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Rynek pracy dotknięty kryzysem 
gospodarczym jest trudny, szczególnie dla osób 
młodych, które stawiają pierwsze kroki w pracy 
zawodowej. z danych Urzędu Statystycznego 
w olsztynie wynika, że w końcu sierpnia w na-

szym województwie było zarejestrowanych 
prawie 98 tys. bezrobotnych, co daje stopę 
bezrobocia na poziomie 18,5 proc. wśród ludzi 
młodych ten wskaźnik wynosi 21,5 proc. do wy-
obraźni przemawia informacja, że na 1 ofertę 
pracy przypada prawie 100 bezrobotnych.

organizatorzy europejskich dni Promocji 
Przedsiębiorczości Młodych chcieli pokazać, 
że te przygnębiające liczby nie powinny zała-
mywać ducha w młodych ludziach. Przekonać, 
że warto wziąć sprawy w swoje ręce i miejsce 
pracy stworzyć sobie samemu. Prelegenci oma-
wiali możliwe formy pomocy, pożyczki, dotacje. 
– w 2008 r. Powiatowe Urzędy Pracy udzieliły 
2700 dotacji dla osób rozpoczynających dzia-
łalność, z tego ponad 430 dotacji przeznaczono 
dla osób w wieku do 25 lat. w 2010 r. dotacji było 
4300, z czego ponad 600 dla osób do 25 lat – mówił 
wiesław drożdżyński z wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w olsztynie.

Najważniejsze są soft skills
oprócz targów pracy i wykładów o tym, 

jak szukać pracy w obecnym czasie, prelegenci 
z Unii europejskiej przedstawiali wyniki badań 
prowadzonych w krajach Unii, które dotyczyły 
przyszłego zapotrzebowania na pracowników. 
oldo Vanous, przedstawiciel Junior Achieve-
ment young enterprise europe JA-ye, mówił 
o komptenecjach przyszłych przedsiębiorców. 
JA-ye jest największą w europie organizacją, 
która promuje programy edukacyjne – tylko 
w 2010 roku udział w nich wzięło ponad 3 mln 
uczniów z 38 krajów europy. – eksperci z Komi-
sji europejskiej twierdzą, że w podstawowym 
etapie edukacji powinniśmy się skupić na rozwi-

janiu cech personalnych takich jak inicjatywa, 
kreatywność czy niezależność. Kolejny etap 
edukacji powinien zawierać elementy podno-
szące świadomość uczniów o możliwościach sa-
mozatrudnienia czy budowaniu kariery. ostatni 
etap to z kolei przede wszystkim wspieranie 
pomysłów biznesowych – tłumaczył zebranym 
przedstawiciel JA-ye. zaprezentował on także 
wyniki badań, które zostały przeprowadzone 
wśród ponad 500 dyrektorów zarządzających 
firmami w 28 krajach europejskich. wynika 
z nich m.in., że młodym ludziom brakuje przede 
wszystkim tzw. soft skills, czyli inteligencji 
emocjonalnej, do której zalicza się np. pewność 
siebie, motywację, umiejętność współpracy 
z innymi czy samoświadomość. Ponad połowa 
z przebadanych przedstawicieli firm uważa, 
że to właśnie brak tych umiejętności jest najbar-
dziej widoczny – dużo mniejszą wagę przywią-
zują oni do doświadczenia (10 proc.) czy umiejęt-
ności praktycznych (5 proc.). Jednocześnie aż 71 
proc. z badanych uważa, że ich państwa wyko-
nują słabą pracę, jeśli chodzi o naukę młodych 
ludzi umiejętności finansowych czy przedsię-
biorczości. Na szczęście świadomość placówek 
edukacyjnych w tym zakresie wzrasta, o czym 
świadczą coraz liczniejsze programy, które obej-
mują wszystkie szczeble nauczania. Są to w dużej 
mierze zajęcia pozalekcyjne, jedne z wielu, nad 
którymi warto się pochylić – eksperci wieszczą 
kolejny kryzys finansowy, tym razem można się 
do niego lepiej przygotować.

łukasz Czechyra

Młodych ludzi często odstraszają 
wysokie wymagania stawiane przez 
pracodawców. warto więc spróbować 
wyjść naprzeciw swojej przyszłości

Podczas edPPM swoje stanowiska 
ustawili pracodawcy, organizacje 
pośrednictwa pracy oraz urzędy pracy 
z naszego regionu
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o tym, jak ludzie, 
żałowali, że 
przyjechał do nich 
wojtyła, o tym, że 
pokolenie JP II się 
starzeje. o tym się 
mówi w olsztynie.

Urząd Miasta olsztyn, towa-
rzystwo Naukowe i ośro-
dek Badań Naukowych im. 

wojciecha Kętrzyńskiego w olsz-
tynie wspólnie zorganizowały 
konferencję naukową o nazwie 
„śladami Jana Pawła II na warmii 
i Mazurach”. organizatorzy chcieli 
przypomnieć nie tylko postać Pa-
pieża Polaka, ale przede wszyst-
kim jego związek z naszym regio-
nem. – Mamy wielkie szczęście, że 
Jan Paweł II w 1991 roku przyjechał 
do olsztyna. z perspektywy lat 
i minionych wydarzeń ta wizyta 
nabiera coraz większej wartości, 
gdyż trzeba pamiętać, że w całej 
historii olsztyna, w mieście nie go-
ściło zbyt wielu znaczących ludzi. 
Ale papież u nas był – mówi prof. 
dr hab. Stanisław Achremczyk.

tylko wojtyła
Konferencja rozpoczęła się 

od przypomnienia postaci Jana 

Pawła II. – w ostatnim półwieczu 
przeżywaliśmy różne wydarzenia, 
od wielkich rewolucji, budowania 
nowego ustroju po przemiany 
w roku 1989 i tworzenie suweren-
ności i niepodległości. w pamięci 
zapadł nam 16 października 1978 
roku. zawsze będę pamiętał, jak 
o godz. 19 Polskie Radio podało 
jednozdaniowy komunikat o wy-
borze Polaka na Stolicę Apostolską 
– wspominał prof. Achremczyk. 
Przypomniał także uroczystości 
w Gietrzwałdzie na miesiąc przed 
konklawe, kiedy do sanktuarium 

przyjechał kard. wojtyła, a zabra-
kło chorującego prymasa wyszyń-
skiego. – ludzie byli zawiedzeni, 
że „tylko” wojtyła przyjechał do 
Gietrzwałdu. Nie mieli pojęcia, 
że za miesiąc ten człowiek otrzy-
ma najwyższą władzę w Kościele 
– przypomniał profesor. Po nim 
głos zabrał dr hab. Jan Chłosta, 
który mówił o związkach Karo-
la wojtyły, a potem Jana Pawła II 
z warmią i Mazurami. – o związ-
kach papieża z tą ziemią zaczęto 
mówić po jego śmierci. wszyscy 
pamiętają pobyt w olsztynie w 1991 
roku, kiedy w parku Kusocińskie-
go dziękował warmii za papieża, 
ale to nie była jego pierwsza wizy-
ta tutaj – mówił dr Chłosta. Przy-
pomniał jego spływy kajakowe 
Krutynią i łyną, odpoczynek nad 
Jeziorakiem, udział we wczasach 
filozoficznych w świętej lipce oraz 
liczne przyjazdy w ramach pełnie-
nia posługi hierarchy kościelnego. 

Czy istnieje pokolenie JPII
Kolejne prelekcje wygłosi-

ły Monika Hrynkiewicz oraz 
Justyna Krakowiak, które mó-
wiły o wydaniach książkowych 
upamiętniających wizyty Jana 
Pawła II na warmii i  Mazurach 
oraz o obecności Papieża Polaka 
na łamach prasy olsztyńskiej, ze 
szczególnym zwróceniem uwa-

gi na zmianę sposobu przekazu 
medialnego w  wolnej Polsce. 
dr hab. Bożena domagała zajęła 
się z kolei tematem tzw. pokolenia 
JP II. w swoim wystąpieniu zauwa-
żyła, że pokolenie JP II powstało już 
wraz z pierwszymi światowymi 
dniami Młodzieży. Sam moment 
śmierci papieża przywołał i uak-
tualnił dyskusję, czy to pokolenie 
faktycznie istnieje, czy jest tylko 
efektem szumu medialnego. A jeżeli 
istnieje, to jak świadczy o ciągłości 
tradycji kulturowej i skuteczności 
nauczania papieża, które miało 
podjąć? – Przeprowadzone bada-
nia wskazują, że pokolenie JPII nie 
ma granic wiekowych. w zasadzie 
to w grupie osób starszych więcej 
osób przyznaje się do tego pokole-
nia. Nie jest to więc tylko identyfi-
kacja młodzieżowa – twierdzi dr 
domagała. Przywołała również sta-
tystyki z przeprowadzonych badań, 
z których wynika, że w ostatnich 
latach spada odsetek młodzieży 
przyznającej się do wiary, a spo-
śród wierzących np. zaledwie 50 
proc. wierzy w Boga osobowego, 
a tylko 30 proc. akceptuje naukę Ko-
ścioła i wartości moralne. – Moim 
zdaniem sprawdzianem tego, co 
zostało z pokolenia JP II, były ubie-
głoroczne wydarzenia na Krakow-
skim Przedmieściu – zakończyła dr 
domagała. lucy

Prof. dr hab. Stanisław 
Achremczyk twierdzi,  
że wizyta Jana  
Pawła II w olsztynie  
była wielkim zaszczytem  
dla miasta

Justyna Krakowiak wygłosiła 
wykład nt. „Jan Paweł II na 
łamach prasy olsztyńskiej”

– Kard. wojtyła mówił, że 
między Krakowem i warmią 
prowadzi widoczny szlak 
wiary i kultury polskiej – 
przypomniał dr hab. Jan 
Chłosta 

dr hab. Bożena domagała 
przytoczyła badania, 
z których wynika, 
że Papież Polak był 
symbolem wartości, 
za którymi tęsknią ludzie 
zmęczeni pozbawionym 
drogowskazów światem

Monika Hrynkiewicz 
w swoim wystąpieniu 
przedstawiła publikacje 
książkowe, w których 
przedstawiony jest związek 
Jana Pawła II z warmią 
i Mazurami

Konferencja naukowa o bł. Janie Pawle II

Pokoleniowy sprawdzian
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Mimo problemów 
ze strony władz 
komunistycznych 
wierni wybudowali 
kościół. dziś 
spotykają się w nim 
z Bogiem.

Mieszkańcy Kolonii Mazur-
skiej już w 1957 r. powołali 

komitet organizacyjny budowy 
kościoła. Przewodniczącym został 
ludwik Sipowicz. Jeszcze tego sa-
mego roku wystąpiono do woje-
wódzkiej Rady Narodowej w olsz-
tynie z prośbą o przydzielenie 
placu pod nową świątynię. Jednak 
starania o pozwolenie na budowę 
kościoła trwały bezskutecznie 
przez 23 lata, aż do roku 1981.

Kłody komunistów
1 lutego 1981 r. odprawiono 

pierwszą Mszę św. na placu kościel-
nym. Przewodniczył jej ówczesny 
biskup warmiński Józef Glemp. 
Na uroczystości poświęcono krzyż, 
który ustawiono na placu budowy. 
Już tydzień później władze zakaza-
ły odprawiania eucharystii do cza-
su wybudowania kościoła. Mimo 
zakazu kapłani odprawiali Msze 
św., a liczni wierni gromadzili się 
wokół polowego ołtarza. Począt-
kowo ulica, przy której budowano 
kościół, nosiła nazwę XX-lecia PRl. 
Jednak jeszcze w 1981 r., na wnio-
sek załogi Kombinatu Bu-
dowlanego w olsztynie, 
Rada Miejska zmieniła 
jej nazwę na kard. Ste-
fana wyszyńskiego.

we wspomnie-
niach pierwsze-
go proboszcza 
parafii, ks.  Hen-
r yka Madeja, 
czytamy o wielu 
t r u d n o ś c i a c h 
i  częstych kon-
trolach ze  stron 
komunistycznych 

władz, które miały spowolnić bu-
dowę kościoła. „wszelkie starania 
ze strony parafii o przydział mate-
riałów budowlanych spotykały się 
z odmową. Szczegółowe kontrole 
materiałowe zmierzały do wywie-
rania presji na instytucje zaopa-
trujące w materiały budowlane 
oraz sprzęt, aby nie udostępniały 
niczego na budowę naszego kościo-
ła. Popisową wręcz akcją milicji 
i służb bezpieczeństwa było ob-
stawienie trasy pomiędzy placem 
kościelnym a bocznicą PKP, gdzie 
zatrzymano transport cementu, 
przeznaczony na  naszą budo-
wę. z trudem, ale odebraliśmy 
ten transport w całości” – pisze 
ks. Madej.

Mimo niechęci władz komu-
nistycznych, budowa kościoła 
nie ustawała dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wszystkich miesz-
kańców parafii.

wspólnoty życia 
duchowego

Przy parafii istnieje wiele 
wspólnot, dzięki czemu każ-
dy wierny może odnaleźć dla 

siebie najlepszą drogę ku Bogu: 
odnowa w duchu świętym, Ruch 
Rodzin Nazaretańskich, oaza Ro-
dzin, Sodalicja Mariańska, Gru-
pa Modlitewna ojca Pio, Żywy 
Różaniec, wspólnoty neokate-
chumenalne czy wspólnota Krwi 
Chrystusa. od niedawna powsta-
ła grupa osób, które przystąpiły 
do duchowej Adopcji dziecka 
Poczętego. w trzecią środę mie-
siąca gromadzą się na Mszy św., 
a osoby chętne mogą podjąć się 
takiej adopcji. działa również 
grupa św. Józefa, do której nale-
żą mężczyźni chcący posługiwać 
podczas Mszy św. Jeśli chodzi 
o grupy dziecięce, to przy para-
fii działają oaza dzieci Bożych, 
schola dziecięca i młodzieżowa, 
liczni ministranci i lektorzy. Po-
wstaje również grupa apostolska. 
Istnieje kaplica nieustannej ado-
racji Najświętszego Sakramentu 
pw. bł. Jana Pawła II. Adoracja 
trwa codziennie od godz. 7 do 21. 
Jest w niej również dyżurny kon-
fesjonał, a  księża spowiadają 
w godz. 15–16.

Krzysztof Kozłowski

panorama parafii pw. Chrystusa odkupiciela Człowieka w olsztynie

Nie przeszkodziła nawet milicja

w tym roku parafialna młodzież była m.in. na obozie w Jastarni

zapraszamy na Msze św. 

w niedziele  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 18.30 – kościół górny

8.00, 10.30, 16.00, 20.00 
(październik–kwiecień), 

21.00 (maj–wrzesień) – kościół dolny
w dni powszednie  6.30, 7.00, 10.30, 
18.30, w piątki 15.00 – kościół dolny
18.30 sobota – kościół górny

zdaniem 
proboszcza

– Przy parafii 
istnieje krucjata 
różańcowa jako 
owoc Roku Różańca 
świętego. obecnie 
przeżywamy 

463. tydzień tej modlitwy. 
Codziennie w kościele wierni 
odmawiają cztery części 
Różańca. Modlimy się za naszą 
wspólnotę, za parafian 
i pracujących u nas kapłanów. 
organizujemy wypoczynek 
wakacyjny z Bogiem. tylko 
w tym roku skorzystało 
z niego ponad 450 dzieci. Nasz 
dom katechetyczny jest duży 
i w pełni wykorzystany. 
Mieszczą się w nim 
Podstawowa Szkoła Katolicka 
świętej Rodziny oraz 
przedszkole. funkcjonuje 
również Chrześcijański 
ośrodek Poradnictwa 
i terapii, prowadzony przez 
Stowarzyszenie Persona 
Humana. Moją wielką 
troską jest odpowiednie 
przygotowanie dzieci oraz 
całych rodzin do Pierwszej 
Komunii świętej i sakramentu 
bierzmowania. Prowadzone 
są katechezy dla rodziców. 
Na koniec odbywam rozmowy 
indywidualne z dzieckiem 
i jego rodzicami. Katechezy 
poruszają tematy modlitwy, 
sakramentów i wychowania 
chrześcijańskiego. osobiście 
rozmawiam też z każdym 
kandydatem do bierzmowania.
obecnie w parafii trwają misje 
ewangelizacyjne „w Jezusie 
Chrystusie Bóg szuka 
człowieka”, które prowadzą 
ojcowie redemptoryści.

Ks. Andrzej Pluta

Urodzony w 1953 r. święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1981 r. Jako 
wikary pracował w Jezioranach, 
Mrągowie i olsztynie. wieloletni 
diecezjalny duszpasterz 
młodzieży. Proboszcz w Nowym 
Kawkowie, od 1994 r. proboszcz 
tutejszej parafii.

Przed świątynią 
stoi posąg Jezusa 

Chrystusa Króla 
wszechświata


